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STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ 
ŠKOLE, 5. KVĚTNA, PRAHA 4, z.s. 

 
I. Úvodní ustanovení 

 
1. Název spolku je Spolek rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, 

z.s. (dále v textu stanov také „SRPŠ“ nebo „spolek“), forma: dobrovolný zájmový spolek 
občanů založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, a existující a fungující dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Sídlo SRPŠ se nachází na adrese 5. května 200/51, Praha 4 - Nusle, PSČ: 140 00. 
 

3. SRPŠ má IČ: 22771093 a je zapsán v rejstříku spolků pod spis. zn. L23441, vedeném 
u Městského soudu v Praze. 

 
4. SRPŠ je nepolitickým spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, který může vlastními úkony nabývat práv, zavazovat se a hospodařit 
s vlastním majetkem. 
 
 

II. Účel, cíl a činnost spolku  
 

1. Účelem a cílem SRPŠ je spolupracovat s vedením školy a pomáhat Střední zdravotnické škole 
se sídlem 5. května 200/51, Praha 4, při naplňování jejich výchovných a vzdělávacích cílů, 
podporovat aktivity a oprávněné zájmy žáků a jejich zákonných zástupců. 
 

2. Při naplňování cílů SRPŠ především: 
- informuje členy o cílech školy a aktuálním dění ve škole, 
- předává vedení školy podněty a připomínky členů a podílí se na jejich projednávání,  
- přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními či finančními prostředky 

k zajištění vybraných činností školy a ke zlepšování školního prostředí. 
 
 

III. Členství, práva a povinnosti členů spolku 
 

1. Členství v SRPŠ je dobrovolné. 
 

2. Členem SRPŠ může být každý svéprávný zájemce starší 18 let, který souhlasí s cíli a činností 
SRPŠ a který má zájem podílet se na jejich plnění. 

 
3. Členství v SRPŠ vzniká zapsáním do seznamů členů a zaplacením ročního příspěvku ve výši 

odsouhlasené orgány SRPŠ. 
 

4. Členství v SRPŠ zaniká:  
- nezaplacením členského příspěvku k 31. 12. běžného kalendářního roku, 
- na základě žádosti člena spolku, nebo 
- úmrtím člena spolku SRPŠ. 
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5. Členové jsou povinni jednat v souladu s těmito stanovami a platit členské příspěvky ve výši 
schválené orgány SRPŠ. V případě členů, kteří jsou zákonnými zástupci žáků školy, platí členský 
příspěvek podle počtu svých studujících dětí. 
 

6. Členové mají právo volit delegáty do Rady spolku SRPŠ, navrhovat kandidáty do orgánů spolku 
SRPŠ, volit tyto orgány a být do nich voleni. 
 

7. Členové mají právo předkládat podněty a připomínky k činnosti SRPŠ a v rámci jejich 
projednávaní a vyřizování se mohou účastnit jednání orgánů SRPŠ. 

 
8. Členové SRPŠ mají právo podílet se na rozhodování o využití finančních prostředků ve prospěch 

školy a školních i mimoškolních aktivit žáků. 
 

9. Členové SRPŠ mají právo na informace o činnosti a hospodaření spolku. 
 

IV. Orgány spolku 
 

Rada 
 
1. Nejvyšším orgánem SRPŠ je Rada, tvořená delegáty-členy spolku, kteří jsou voleni členy spolku 

SRPŠ podle následujícího klíče: 1 delegát na 30 členů spolku. 
 

2. Rada rozhoduje v základních otázkách činnosti SRPŠ. 
 

3. Rada volí výkonný výbor a revizní komisi. 
 

4. Rada projednává a schvaluje zprávu Výboru o činnosti za uplynulé období, plán a výsledky 
hospodaření, přijímá závazné pokyny pro práci Výboru, rozhoduje o změnách stanov, volí 
a odvolává členy Výboru, revizní komisi a projednává zprávy této komise.  
 

5. Rada rozhoduje o využití finančních prostředků SRPŠ, jejich rozdělení či vytváření jednotlivých 
účelových fondů. Rada schvaluje žádosti školy o příspěvky na konkrétní činnosti, materiálové 
vybavení či podporu studijního programu školy. 

 
6. Rada navrhuje a schvaluje výši členského příspěvku na dané období. 

 
7. Rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Nesejde-li se 

nadpoloviční většina ve stanoveném čase, posunuje se začátek zasedání Rady o čtvrt hodiny. 
Nedostaví-li se nadpoloviční většina ani v průběhu takto posunutého začátku jednání, platí, že 
Rada je usnášeníschopná. Rada ale ani v takovémto případě není usnášeníschopná, pokud se 
jí účastní méně než jedna čtvrtina oprávněných delegátů. V takovém případě svolá Výbor 
zasedání Rady v náhradním termínu – minimálně za tři pracovní dny. Nesejde-li se ani 
v náhradním termínu více než jedna čtvrtina delegátů (zvolených členů Rady), vyhlásí Výbor 
volby nových delegátů. 
 

Výbor 
 

8. Výbor řídí činnost SRPŠ v období mezi zasedáními Rady. Výbor se skládá ze tří členů, předsedy 
a dvou místopředsedů, kteří tvoří statutární orgán SRPŠ a jsou voleni Radou na funkční období 
maximálně čtyř let. Funkční období člena Výboru končí automaticky s ukončením jeho členství 
v SRPŠ v souladu s ustanovením článku III. odstavce 4. těchto stanov. 
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9. Výbor jako statutární orgán SRPŠ, zastupuje spolek navenek, jedná a podepisuje za spolek, a to 

vždy tak, že za spolek jedná a podepisuje vždy buď předseda společně s jedním 
z místopředsedů nebo společně dva místopředsedové. 

 
10. Výbor řídí činnost SRPŠ vůči škole a třetím osobám, především orgánům státní správy. 

 
11. Výbor svolává zasedání Rady nejméně jedenkrát ve školním roce a dále v případech, kdy 

o svolání písemně požádá minimálně jedna třetina členů Rady. 
 

12. Jednání výboru svolává předseda Výboru. Výbor se ke svému zasedání schází minimálně 
dvakrát ročně, předseda nebo kterýkoliv z místopředsedů může svolat mimořádné jednání 
Výboru. 
 

13. Výbor zajišťuje zápisy z jednání Rady a z jednání Výboru a kontroluje plnění přijatých usnesení. 
 

14. Výbor rozhoduje o využití finančních prostředků SRPŠ a schvaluje žádosti školy o příspěvky na 
konkrétní činnosti, materiálové vybavení či podporu studijního programu školy, a to vše do 
maximální výše 20.000, - Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě. 

 
Revizní komise 
 
15. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření jedenkrát ročně, upozorňuje Výbor na 

nedostatky a předkládá Radě pravidelné zprávy o hospodaření SRPŠ. 
 

 
V. Hospodaření spolku 

 
1. Hospodaření SRPŠ je vázáno na plnění cílů a plánů schválených Radou spolku SRPŠ. 

 
2. Majetek SRPŠ, tedy jeho jmění, je tvořeno členskými příspěvky, dary a výnosy z akcí a činností 

spolku v souladu s cíli spolku. Výdaje spolku jsou určeny na plnění cílů SRPŠ, a to zejména pro 
materiální a finanční výpomoc Střední zdravotnické škole, na školní a mimoškolní aktivity žáků 
školy. 
 

3. S finančními prostředky SRPŠ je oprávněn nakládat Výbor spolku. 
 

4. Výbor vede účetní evidenci podle platných právních předpisů. 
 

5. Roční účetní závěrka podléhá schválení Radou SRPŠ. 
 

6. Členové Výboru a Rady plní své funkce bez nároku na odměnu. 

 
VI. Komunikace 

 
1. Výbor SRPŠ vydává jedenkrát ročně: Zprávu o činnosti spolku SRPŠ a roční finanční závěrku, 

zprávu Revizní komise, plán činnosti a finanční rozvahu na následující rok. 
 

2. Každý člen SRPŠ má právo oslovit Výbor spolku a předložit k řešení podnět nebo připomínku 
související s činností Rady a Výboru či s cíli SRPŠ. Z těchto důvodů jsou na webových stránkách 
školy zveřejněny kontakty na členy Výboru. 
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3. Výbor či Rada spolku SRPŠ může pozvat na své zasedání statutárního zástupce školy, člena 
pedagogického sboru, případně zástupce studentů. 

 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Spolek rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s. vznikl 
transformací ze Sdružení rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole 5. května, 

Praha 4, o.s., původně registrovaného u Ministerstva vnitra České republiky. 
 

2. SRPŠ může zaniknout: dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem rozhodnutím Rady 
SRPŠ. V případě dobrovolného rozpuštění rozhodne Rada SRPŠ také o způsobu majetkového 
vypořádání. Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování 
likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem. SRPŠ může rovněž zaniknout 
rozhodnutím soudu. 
 

3. Toto úplné znění stanov bylo schváleno dne 11. ledna 2022 Radou Spolku rodičů a přátel školy 
při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z. s.  a nabývá účinnosti dne 11. ledna 2022. 

 

 

 


